
Studiedag
Obe Postma Selskip

De Friese essayist, romanschrijver en dichter Anne Wadman noemde hem in zijn bloemlezing 
over de Friese lyriek ‘Frieslands dichters’ de nestor der Friese dichters. En Maarten ’t Hart 
sprak over het uitzonderlijk hoge niveau van Postma’s poëzie in zijn NRC-bijdrage 'Op een 
zondag in mei'.  Deze twee getuigenissen zijn representatief voor de constante aandacht voor 
en de gestage stroom publicaties aangaande Obe Postma als dichter. Postma, deze stille en 
geïsoleerde figuur, die de eerste winnaar was van de in 1947 ingestelde Gysbert Japicxprijs 
der Provinciale Staten van Friesland. 

Het in 2006 opgerichte Obe Postma  Selskip houdt op vrijdag 16 november 2007 een 
studiedag over ‘Wijsgerige aspecten van de  poëzie rond 1900 in Nederland’. De sprekers zijn 
dr. Gerlof Verwey (Albert Verwey), dr. Odile  Heynders (Henriette Roland Holst), dr. Marco 
Goud (P.C. Boutens), prof.dr.  Dick van Halsema (J.H. Leopold), prof.dr. Philippus Breuker 
(Obe Postma) en  dr. Lucien Custers (J.A. dèr Mouw). Begin 2008 verschijnt een boek, 
waarin de lezingen zijn opgenomen. 

Het door het Obe Postma Selskip gekozen thema is in hoge mate actueel. Nog maar kort 
geleden  - in zijn artikel ‘Albert Verwey en J.H. Leopold: wonder en waan’ – stelde J.D.F. van 
Halsema dat het, teneinde zicht te krijgen op de poëticale opvattingen rond 1900, nodig is uit 
te gaan van drie kernbegrippen, namelijk vernieuwing, decadentisme en symbolisme. De 
daarmee aangeduide verschijnselen maken het decor uit, waartegen Obe Postma begon te werken 
aan zijn dichterlijk oeuvre. Bovendien stond Postma – met zijn sterke interesse voor filosofische 
stromingen als neo-Kantianisme, Platonisme en Levensfilosofie (Nietzsche, Simmel) – onder de 
invloed van wat Jan Romein noemde ‘het breukvlak’ tussen twee eeuwen. 

Tegen deze achtergrond is het Obe Postma Selskip verheugd u te kunnen uitnodigen voor de 
studiedag. De kosten zijn voor leden van het Obe Postma Selskip 40 Euro, terwijl niet-leden 
50 Euro betalen. Deelnemers aan de studiedag ontvangen zonder verdere kosten het boek.
Opgave voor deelname aan de studiedag bij J. Gulmans, Wagnerlaan 7 te Enschede (e-mail: 
jan@gulmans.com ). Geïnteresseerden wordt voor meer gedetailleerde informatie ook 
verwezen naar het oktobernummer van het tijdschrift van het Obe Postma Selskip 
‘Wjerklank.’
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